
TOPRAK HAZIRLIĞI 
VE

SEBZELERDE GÖRÜLEN HASTALIK-ZARARLILAR

TARIM VE SU ÜRÜNLERİ

MÜDÜRLÜĞÜ



Toprak numunesi nasıl alınır?

Toprak için gerekli olan pH değeri 6.0 – 7.5 olmalıdır.



Su Analizi

İstenen pH değeri 6.0 – 7.5 

İstenen EC (tuzluluk) değeri <1



SERADA 
TOPRAK 
HAZIRLIĞI 
NASIL 
YAPILMALIDIR?

• Son hasat yapıldıktan sonra 
bitki artıkları toprakta 
bırakılmadan sera alanından 
uzaklaştırılarak yakılmalı.

• Sürekli aynı derinlikte  
pulluk yada benzeri aletlerin 
kullanılmasıyla oluşacak 
sertleşmiş tabanı kırmak için 
3-4 yılda bir dip kazan 
çekilmeli.

• Yanmış hayvan gübresi 
eklenerek rotavatör ile atılan 
gübre toprağa karıştırılmalı.



• Toprak hazırlığı 
sırasında herhangi bir 
ot ilacı 
kullanılmamalı. 
Yabancı ot ile 
mücadelede sera 
toprağı ince plastik 
örtü ile kapatılarak 
solarizasyon 
yapılmalı.

• Dikim yatağının 
kesekli olmamasına 
ve tavlı olmasına 
dikkat edilmeli.

• Çok kuru veya çok 
ıslak toprağa dikim 
yapmaktan 
kaçınılmalı.



Aşılı fide tutma şekliDoğru dikim Yanlış dikim Yanlış dikim



Dikimden önce viyolleri ilaçlı suya daldırma yöntemi ile ilaçlamalıyız.



Dikimler akşamüzeri ve sabah serin havada yapılmalıdır.



Can Suyu



Çift  sıralı dikim



Domateste Bombus arısı



BİTKİ BESLEME

• Toprak hazırlığı döneminde yanmış hayvan gübresi verilmelidir.

• Toprak analiz sonucunda eksik olan elementlerin tespiti ile eksiklikler giderilmelidir.

•Bitkiler genellikle dikimden hasat sonuna kadar, ilk olarak fide döneminde fosfora ihtiyaç duyarken daha 
sonraki dönemlerde ise dengeli gübrelere, meyve döneminde ise potasyuma ihtiyaç duyar. Bunun yanında, 
kalsiyum, magnezyum ve iz element verilmelidir. 



BİTKİ BESİN ELEMENT 
EKSİKLİKLERİ



AZOT EKSİKLİĞİ

• Yaşlı yapraklarda 
başlar. Tüm Yaprak 
uçtan sapa V şeklinde 
sararır. Büyüme 
yavaşlar ve durur.



FOSFOR EKSİKLİĞİ

• Yaşlı yapraklarda 
başlar. Önce koyu 
yeşil, sonra
kırmızımsı, mor ve 
Kahverengiye 
dönüşür. Yapraklar 
aşırı derecede
gevrekleşir.



POTASYUM 
EKSİKLİĞİ

• Yaşlı yapraklarda 
başlar. Yaprak 
kenarları önce sararır, 
kahverengi renk alır. 
Sonra kurumalar olur.



KALSİYUM EKSİKLİĞİ

• İlk eksikliği genç 
yapraklarda ve sürgün 
uçlarında görülür. 
Genç yaprak kenarları 
kuruyarak ölür. 
Sürgün ucu büyümesi 
durur, sürgün 
uçlarında kuruma 
gözlenir.

• Bitki dokusu ve 
meyveler yumuşaktır, 
raf ve depo ömrü 
kısadır.

• Kök gelişimi zayıflar, 
köklerin dayanıklılığı 
azalır.



MAGNEZYUM 
EKSİKLİĞİ

• Yaprak damar araları 
yeşil, açık sarı renge 
dönüşür. Çok şiddetli 
durumlarda birde 
beyazlaşma ve 
dökülmeler olur.



KÜKÜRT (SÜLFÜR) 
EKSİKLİĞİ

• Genç yapraklarda 
başlar. Yaprak yeşil 
rengi kaybeder. 
Sarımsı beyazlamalar 
görülür. Sürgünlerde 
azalma, incelme 
zayıflamalar görülür.



DEMİR EKSİKLİĞİ

• Başlangıçta belirtiler 
çok genç yapraklarda 
yeşil rengin kaybıdır. 

• Damarların 
aralarındaki dokular 
soluk yeşil, sarı hatta 
beyaz olurken, 
damarların kendisi 
koyu yeşildir. 

• Yeni yapraklar 
tamamen renkten 
yoksun olarak 
çıkarlar, fakat 
damarlar daha sonra 
koyu yeşile dönerler.



BAKIR EKSİKLİĞİ

• Sürgünlerde uç 
kuruması ile ortaya 
çıkar.

• Yapraklarda bazı 
lekelenmeler ile 
gözükür. Şiddetli 
durumlarda yapraklar 
kurur. Fazlası toksik
(zehir) etkisi yapar.



MANGAN EKSİKLİĞİ

• Yaşlı yapraklarda 
başlar. Önce damar
araları sararmaya 
başlar. Demir 
eksikliğine benzer.
Yaşlı yapraklarda 
olmasından anlaşılır. 
İlerleyen
dönemlerde yaprak 
damar aralarında 
kurumalar olur.



MOLİBDEN EKSİKLİĞİ

• Yaşlı yapraklar 
sararır. Yaprak aya 
genişliği azalır ve 
değişik şekilli 
yapraklar oluşur. Orta 
damar büyümeye 
devam etmesine 
karşın, yaprağın geri 
kalan kısımlarında 
büyüme olmaz ve 
ince uzun kamçı gibi 
yapraklar oluşur. 
Ayrıca molibden 
eksikliği çiçek 
Tutumunun 
azalmasına neden 
olur.



ÇİNKO EKSİKLİĞİ

• Çinko eksikliği 
sürgün uçlarında 
yaprak rozetleşmesi, 
yaprakların üst üste 
olması ile gözükür. 
Küçük yapraklar 
damar
Aralarında sararmalar 
olur. Tahıllarda 
yapraklar yeşil 
rengini kaybeder. 
Yapraklar mor 
kırmızımsı renk alır.



BOR  EKSİKLİĞİ

• İlk belirtiler genç 
yapraklarda görülür. 
Genç yapraklar 
sararır ve şekilleri 
bozulur.

• En önemli belirtisi 
büyüme noktalarının 
ölmesidir, gelişme 
durur.

• Meyveler küçüktür, 
şekilleri bozuk olur.

• Meyve de çatlamalar 
görülür ve bu 
çatlaklar belirgindir.



BİTKİLERDE BAKIM 
İŞLEMLERİ

• Çapalama

• Sulama

• Gübreleme

• Budama (Koltuk 
Alma, Yaprak 
Budama, Tepe Alma)

• Seralarda Askıya 
(İpe) Alma



FUNGAL HASTALIKLAR



DOMATES MİLDİYÖSÜ

Belirtileri: 

• Yapraklar üzerinde 
önce küçük, soluk 
yeşil veya sarımsı 
lekeler belirir. 

• Hastalık ilerledikçe 
lekelerin rengi 
kahverengi veya 
siyaha dönüşür.



• Uygun koşullarda 
hastalık yaprak 
saplarına, bitkinin 
gövde ve dallarına 
kadar ilerler.

MİLDİYÖ



Örnek 
Mildiyö
Zararı



• Meyvede ise sapa 
bağlı kısma yakın 
küçük, gri 
kahverenginde 
lekeler meydana 
gelir. Bu lekeler 
süratle büyüyerek 
kesin hudutları belli 
olmayan kahverengi 
benekli çürüklük 
halini alır.

MİLDİYÖ



Koşullar hastalık için 
uygun olduğu takdirde 
hastalık tüm bitkiye 
yayılır ve onun 
kurumasına neden olur.

MİLDİYÖ



KURŞUNİ KÜF
Belirtileri:

• Domates, patlıcan, 
biber ve fasulye gibi 
bitkilerin hem gövde 
hem de meyvelerinde 
kurşuni küf 
çürüklüğüne rastlanır.

• Önce toplu iğne başı 
gibi küçük ve sarı 
olan lekeler, sonra 
esmer renkli birer 
nekroza dönüşür. 

• Gövde ve meyve sapı 
lezyonları meyve 
dökümüne neden 
olabilir.

• Etmen rüzgar ve 
böceklerle yayılır.



• Çiçek taç yaprakları 
hastalığa çok duyarlıdır. 

• Fungus bu kısımlardan 
girerek meyveye geçer ve 
meyve çürüklüğünü başlatır.

• Havalandırılması iyi 
olmayan sera koşullarında 
çok önemli ürün kayıplarına 
neden olmaktadır. 

KURŞUNİ KÜF



YALANCI MİLDİYÖ

• Hastalık, yapraklar 
üzerinde küçük, soluk 
yeşil veya sarımsı 
lekelerle kendini belli 
eder. Bu lekelerin 
rengi zamanla 
koyulaşır.

• Yaprağın alt yüzünde 
ve bu lekelerin altında 
gri veya menekşe 
renginde bir küf 
tabakası görülür. 



• Hastalığın şiddetine 
göre bitkideki 
hastalıklı yapraklar 
sararıp, kahverengiye 
döner, önce yaşlı 
yapraklar, bir süre 
sonra da taze ve genç 
yapraklar kurur ve 
bitki tamamen ölür.

YALANCI MİLDİYÖ



SEBZELERDE 
KÜLLEME

BELİRTİLERİ:

• Hastalığın ilk 
belirtileri 
konukçuların 
yapraklarında görülen 
yuvarlakça beyaz 
lekecikler halindedir.

• Bu lekecikler zamanla 
birleşerek bütün 
yaprak ayasını, 
yaprak sapını ve 
gövdeyi kaplar, 
mevsim ilerledikçe 
rengi beyazdan kül 
rengine döner. 



• Hastalığın daha da 
ilerlemesi ile 
yapraklar pörsür, 
aşağıya doğru sarkar 
ve kurumalar 
meydana gelir. 

• Böylece büyük ölçüde 
ürün kaybına neden 
olabilir.

KÜLLEME



SEBZE FİDELERİNDE 
ÇÖKERTEN VE KÖK 
ÇÜRÜKLÜĞÜ

Belirtileri:

• Hastalık, fideliklerde 
çıkış öncesi ve 
sonrası görülür.

• Bitkiler ya topraktan 
çıkış yapamaz yada 
fidelik devresinde 
fidelerin toprakla 
temas eden kök 
boğazlarından itibaren 
yattıkları görülür.



• Gerek çıkış öncesi, 
gerek çıkış sonrası 
meydana gelen bu 
ölümler sonucu 
fidelikte ocaklar 
halinde boşluklar 
meydana gelir.

ÇÖKERTEN VE KÖK 

ÇÜRÜKLÜĞÜ



• Hastalık etmenleri, 
fideler seraya veya 
tarlaya şaşırtıldıktan 
sonra da bitkilerde 
kök çürüklüğüne 
neden olmaktadır.

ÇÖKERTEN VE KÖK 

ÇÜRÜKLÜĞÜ



MÜCADELE YÖNTEMİ

Kültürel önlemler:

•Serada havalandırma çok iyi yapılmalı, sık dikimden kaçınılmalıdır.

•Hastalıklı bitki ve meyve atıkları toplanıp tarladan veya seradan uzaklaştırılmalı 
ve kontrollü bir şekilde imha edilmelidir.

•Etkili kimyasal ilaçlarla, bitkiler ilaçlanmalıdır. Gerekirse bu ilaçlama 
tekrarlanmalıdır. 

•Bakanlık tarafından önerilmiş ruhsatlı ilaçlar kullanılmalıdır.

•Toprak analizine göre gübreleme yaparak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri 
sağlanmalıdır. 



BİTKİLERDE KÖK PARAZİTİ



KÖK-UR 
NEMATODLARI

Belirtileri:

• Konukçusu olduğu 
bitkinin kök 
sisteminde urlara 
neden olarak, bitkinin 
iletim dokularını 
bozarak topraktan su 
ve besin alışverişini 
kısıtlar.

• Bitkide gelişme 
yavaşlar ve durur, 
bodurlaşma görülür.



KÖK UR NEMATODU

• Yapraklarda 

sararma, çiçek ve 

meyve dökümlerine 

neden olur.

• Enfeksiyon ağır ise 

bitki tamamen 

kuruyabilir.



BAKTERİYEL HASTALIKLAR



DOMATESTE 
BAKTERİYEL 
KANSER VE 
SOLGUNLUK

Belirtileri:

• İlk belirtiler 
çoğunlukla bitkinin 
yalnızca tek bir 
noktasındaki 
yaprakçıkların içeriye 
doğru kıvrılması, 
kahverengileşmesi ve 
solması şeklinde 
görülmektedir.



• Gövde, yaprak ve 
çiçek sapları, boyuna 
kesilerek 
incelendiğinde , iletim 
demetlerinin 
başlangıçta krem-sarı, 
giderek kahverengi 
bir renk aldığı 
görülür.

• Hastalığın ileri 
devrelerinde bazen 
gövde ve sürgünlerde 
yara ve çatlaklar 
oluşur, siğiller 
meydana gelir. Bu 
özelliği nedeniyle ’’ 
bakteriyel kanser’’ 
adıyla tanınmıştır. 

BAKTERİYEL KANSER 

SOLGUNLUK



• Meyve lekeleri 
genellikle yeşil 
meyveler üzerinde 2-
3 mm çapında, 
yuvarlakça, koyu 
kahverengi ve beyaz 
bir hale ile çevrili 
olarak meydana gelir.

• Bu lekeler hastalık 
için tipik belirtiler 
olup ’’kuş gözü ’’ 
olarak 
tanımlanmaktadır.

BAKTERİYEL KANSER 

SOLGUNLUK



MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler:

•Seralarda havalandırmaya özen gösterilmelidir.

•Hastalıklı bitkiler seradan uzaklaştırılarak imha edilmelidir.

•Koltuk alma işlemleri sırasında bulaşık bitkilerden sağlıklı bitkilere hastalığın 
bulaşmamasına özen gösterilmelidir.



VİRÜS HASTALIKLARI



DOMATESTE LEKELİ 
SOLGUNLUK VİRÜSÜ

Belirtileri:

Domates: 

• Yapraklar üzerinde 
önce kahverengi daha 
sonra bronz renge 
dönüşen lekeler 
oluşmaktadır.

• Yaprak aşağı ve içe 
doğru kıvrılır ve 
kırılgan bir yapı alır.



Biber:

• Bitkinin tümünde 
genel bir bodurluk ve 
sararma, solgunluk 
birlikte en tipik 
belirtisidir.

• Yapraklarda, klorotik
çizgili lekeler ya da 
nekrotik noktalı 
mozaik şekiller dikkat 
çeker.

LEKELİ SOLGUNLUK



DOMATES SARI 
YAPRAK 
KIVIRCIKLIK VİRÜSÜ

Belirtileri: 

• Yapraklar kenarları 
boyunca sararır ve 
yapraklar 
karakteristik olarak 
yukarı doğru 
kıvrılarak kaşık 
şeklini alır, küçülür ve 
kalınlaşır.



MÜCADELE YÖNTEMLERİ

KÜLTÜREL ÖNLEMLER

•Hastalıklı bir bitki belirlendiğinde, hemen sökülerek uzaklaştırılmalıdır.

•Seraların gerek iç ve gerekse dış alanlarında yabancı ot mücadelesi 
yapılmalıdır.

•Seralar sık sık kontrol edilmeli ve sera içerisinde mavi sarı yapışkan tuzaklar ile 
zararlı varlığı incelenmelidir. Görüldüğünde önlem alınmalıdır.



ZARARLILAR



DOMATES GÜVESİ

Zarar Şekli:

Larva : 

• Yaprak

• Sürgün

• Çiçek 

• Sap ve 

• Meyvede galeriler 
açarak 
beslenmektedir.



DOMATES GÜVESİ



DOMATES GÜVESİ





MÜCEDELE YÖNTEMLERİ

Kültürel önlemler

•Fidelerin zararlı ile bulaşık olmamasına özen gösterilmelidir.

•Seralarda havalandırma açıklıklarına tül kullanılmalıdır.

•Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

•Derin toprak sürümü yapılmalıdır ( pupalar için).

•Bulaşık yaprak, meyve ve bitkilerin üretim alanından uzaklaştırılarak imha 
edilmelidir.



BEYAZ SİNEK

Zarar Şekli:

• Ergin ve larvaların 
bitki özsuyunu 
emerek beslenmesi 
sonucu yapraklarda 
sarımsı lekeler oluşur.

• Güneş ışığının fazla 
olması halinde ise 
bitkiler sararır ve 
kurur.



• Larvaların dışarıya 
attığı şekerli madde, 
yaprak ve meyve 
yüzeyinde yapışkan 
bir tabaka meydana 
gelmesine neden olur.

• Böylece yaprak 
yüzeyi kirlenir ve 
kararır. Yapraklarda 
meydana gelen 
kararma sonucu bitki 
büyümesi durur. 

BEYAZ SİNEK



KIRMIZI ÖRÜMCEK

Zarar şekli:

• Üzerinde yaşadığı 
bitkinin yaprak 
özsuyunu emerek 
beslenirler.

• Emgili yaprak sararır 
ve yapraklar 
kıvrılarak dökülür. 



• Yoğun olduğu 
bitkilerin üzeri ağ 
tabakası ile kaplanmış 
gibi görülür ve bitkiyi 
kurutur.

KIRMIZI ÖRÜMCEK



YAPRAK BİTİ

Zarar Şekli:

• Yaprakbitleri bitki 
özsuyunu emerek 
beslenirler.

• Beslendikleri 
yapraklarda ve taze 
sürgünlerde 
kıvrılmalara ve şekil 
bozukluklarına 
sebep olur.



YAPRAK BİTİ



• Salgıladıkları tatlımsı 
maddeler ile fumajin 
oluşur.

• Bitkide zayıflama, 
gelişmede durma, 
üründe verim ve 
kalite azalması 

• Bazı virüs 
hastalıklarının 
vektörlüğünü
yaparlar.

YAPRAK BİTİ



YAPRAK GALERİ 
SİNEKLERİ

Zarar Şekli:

• Ergin ve larvaları 
zarar yapar.

• Asıl zararı larvalar 
yapar.



• Yumurtadan çıkan 
larvalar yaprakların 
iki zarı arasında kalan 
etli doku ile beslenir 
ve galeri oluştururlar.

• Daha sonra zarar 
görmüş bölgeler 
sararıp kurur ve ileri 
aşamada yaprakların 
dökülmesine 
tomurcuk ve çiçek 
gözlerinin düşmesine 
neden olurlar.

YAPRAK GALERİ SİNEĞİ



TRİPS

Zarar Şekli:

• Ergin ve larvaları 
bitkilerin yaprak sap 
ve meyvelerini ağız 
parçalarıyla yırtıp 
çıkan öz suyu emer.

• Beslendiği bölgelerde 
hücreler ölür ve 
yapraktaki ölen kısım 
beyaz gümüşi leke 
şeklini alır.



TRİPS



TRİPS



YEŞİLKURT

Zarar Şekli:

• Larvalar yaprak ve 
meyvede beslenir.

• Bir meyveden 
diğerine geçer birçok 
meyvenin zarar görüp 
çürümesine neden 
olurlar.

• Yoğun 
popülasyonlarda sap 
ve gövde içinde de 
beslenir.





DANABURNU

Zarar Şekli:

• Ergin ve nimfler
toprak altında bitki 
kök ve yumrularını 
yerler

• Özellikle yeni 
çimlenmiş sebze 
fidelerinin köklerini 
keserek kurumalarına 
neden olurlar.



TEL KURDU

Zarar Şekli:

• Esas zararı larvalar 
yapar. 

• Larvalar bitki 
köklerini kemirerek, 
kalın kök ve 
yumruların içine 
girerek zararlı olurlar. 



SEBZELERDE SARI 
ÇAYAKARI

Zarar Şekli:

• Yaprakların alt 
yüzeylerinde renk 
açılması ve 
bronzlaşma meydana 
gelir.

• Gelişmekte olan 
yapraklar buruşur, 
incelir ve bazen bu 
kısımlar kuruyabilir, 
genç gövde hafifçe 
şişebilir veya koyu 
kırmızı hale gelir ve 
zamanla grimsi yeşil 
renge döner.



MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kültürel Önlemler:

•Havalandırma açıklıkları tül ile kapatılmalıdır.

•Yabancı ot mücadelesi yapılmalıdır.

•Bulaşık bitki atıkları seradan uzaklaştırılmalıdır.



TEŞEKKÜRLER

TARIM VE SU ÜRÜNLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ


